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الثالاثء 18 حزيران 2013

تقرير شامل حول استخدام النظام السوري للغازات السامة 18 مرة يف 
5 حمافظات سورية 

مقدمة التقرير:
حيظر إنتاج واستخدام األسلحة الكيمائية والبيولوجية مبختلف أشكاهلا حسب معاهدة جنيف للعام 1925 للقانون الدويل 

واملؤكدة يف معاهدة القانون الدويل حلظر األسلحة البيولوجية والسمية للعام 1972، املعروفة ابللغة اإلجنليزية بــ 
الدويل  القانون  معاهدة  واملثبت يف   ،)Biological and Toxin Weapons Convention )BTWC

حلظر استعمال األسلحة الكيمائية للعام 1993، واملعروف ابللغة اإلجنليزية بــ 
.Chemical Weapons Convention )CWC

وقد قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هبذه التحرايت لكل حالة بصورة منفصلة عن األخرى وسط صعوابت مجة 
وخاصة يف ضوء عدم متكن أعضاء الفريق من زايرات ميدانية وإجراء حتليالت خاصة، وذلك بسبب منع احلكومة السورية 
التوثيق  مت  ولذلك  ومالحقة كوادرها؛  والتضييق  حبرية،  السورية  األراضي  على  العمل  من  اإلنسان  حلقوق  السورية  للشبكة 
والتدوين ما استطاع أعضاء الشبكة املوجودين يف عموم املناطق السورية احلصول عليه عرب شهادات لناجني وألطباء تواصلنا 
معهم عاينوا حاالت ملصابني، وعرب شهود عيان قام أعضاء الشبكة مبقابلتهم وتوثيق احلديث معهم، واحلصول منهم على كل 

امللحقات واملرفقات اليت توفرت لديهم.
 

ملخص التقرير :
شن اجليش السوري التابع للحكومة السورية 18 هجمة استهدفت 5 حمافظات استخدم يف بعضها أنواعاً من الغازات السامة، 
ويف البعض اآلخر أسلحة كيميائية حبسب ما مت التأكد منه يف ظل الظروف احلالية عرب شهادات األهايل وأطباء داخل املشايف 
امليدانية من فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وقد قاموا إبعداد تقارير مفصلة حول تلك احلوادث املهولة اليت خلفت  

أكثر من 63 قتياًل 700  مصاابً.
 

و فيما يلي عرض موجز للمحافظات اليت مت استهدافها: 
أواًل: حمافظة محص: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 2 

اهلجوم األول: 
يف اتريخ 23/ كانون األول/ 2012، استهدف منطقة البياضة ودير بعلبة يف مدينة محص وخلف اهلجوم 6 شهداء وما 

اليقل عن 60 مصاابً، منهم 10 حاالت خطرة، و4 حاالت أصيبوا ابلشلل، و3 حاالت فقدان البصر .

اهلجوم الثاين :
يف اتريخ 25/ كانون األول/ 2012، استهدف منطقة الزعفرانة  الواقعة يف ريف محص الشمايل، وقد تسبب اهلجوم ابختناق 

ما اليقل عن 35 مواطناً من أهايل املنطقة، ومل تسجل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية حادثة وفاة.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

)

)
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اثنيًا: حمافظة حلب: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 3
اهلجوم األول: خان العسل يف ريف حلب الغريب 

بتاريخ 19/ آذار/ 2013، قصفت طائرات اجليش السوري التابع للحكومة السورية بصواريخ حتمل مواد كيميائية منطقة خان 
العسل، وقد تسبب اهلجوم مبقتل 22 شخصاً، وإصابة قرابة الـ 250 آخرين .

 اهلجوم الثاين: حي الشيخ مقصود .
قامت طائرات مروحية اتبعة لسالح اجلو الذي ال متتلكه سوى احلكومة السورية يف يوم السبت املوافق 13/ نيسان/ 2013 
إبلقاء قذيفتني غازيتني على الشيخ مقصود - الواقع مشال مدينة حلب، واملعروف أبغلبيته الكردية - القذيفتان عبارة عن 
علب معدنية تشبه علب الكونسروة إىل حٍد ما، ويف داخلها عبوات بالستيكية حتوي مواد سامة تتحول إىل غاز، كما حتتوي 

القذائف الغازية على صمامات أمان وذلك حبسب عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حلب .
تسببت هذه القذائف يف مقتل 5 مواطنني بينهم طفالن رضيعان، إضافة إىل تعرض أكثر من 12 آخرين لإلصابة حبالة تسمم 

نتيجة استنشاقهم للغاز السام، وقد مت نقلهم إىل مشفى مدينة عفرين لتلقي العالج .

اهلجوم الثالث: مطار كويرس العسكري
قامت قوات النظام يف يوم السبت 27/ نيسان/ 2013 إبلقاء قذائف مدفعية على مقرات اجليش احلر يف مطار كويرس 

العسكري، مالبثت هذه القذائف أن حتولت إىل غاز فور انفجارها 
تسببت هذه القذائف مبقتل عشرة أشخاص من أفراد اجليش احلر، وإصابة 15 شخصاً آخرين حباالت تسمم واختناق، وأعراض 

حساسية نتيجة استنشاقهم للغاز السام، وقد مّت إسعافهم إىل النقاط الطبية التابعة للجيش احلر حول مطار كويرس العسكري. 

 
اثلثاً: حمافظة ريف دمشق: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 11 هجمة حىت اتريخ إعداد التقرير  

اهلجوم األول: يف بلدة العتيبة 
حصل قرابة الساعة احلادية عشرة ظهر يوم الثالاثء املوافق لـ 19/ آذار/ 2013 وقد قتل بسبب ذلك اهلجوم 5 أشخاص، 

وأصيب أكثر من 60 من أهايل البلدة حباالت اختناق شديدة بينهم نساء وأطفال
 

اهلجوم الثاين: بلدة عدرا
قرابة الساعة التاسعة مساًء من يوم األحد 24/ آذار/ 2013، وقد تسبب ذلك اهلجوم مبقتل اثنني من أهايل البلدة إضافة 

إىل  إصابة أكثر من 40 آخرين.

اهلجوم الثالث: بلدة العتيبة :
قرابة الساعة الرابعة فجراً من يوم الثالاثء املوافق 9/ نيسان/ 2013، وقد أدى ذلك إىل مقتل عدد من احليواانت اليت ميتلكها 

األهايل، ومل توثق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية إصابة بني املواطنني القاطنني يف املنطقة .

 اهلجوم الرابع: داراي :
يف مساء يوم األربعاء بتاريخ 25/ نيسان/ 2013 قصفت قوات النظام املدينة بصاروخني أرض أرض حيمالن غازات سامة، أدى 
اهلجوم إىل حاالت اختناق واسعة بني املواطنني، ومقتل عدد كبري من الدواجن، وتركز القصف على املنطقة اجلنوبية من املدينة .
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اهلجوم اخلامس: بلدة عني ترما :
يف يوم األربعاء بتاريخ 17/ نيسان/ 2013 قصفت القوات احلكومية بلدة عني ترما الواقعة بريف دمشق بقنابل حتتوي على 
غازات سامة، وذلك بعد اشتباكات حصلت بني القوات احلكومية وعناصر من اجليش احلر، تسببت يف مقتل أحد املواطنني 

وإصابة 8 أشخاص آخرين بعضهم عناصر من اجليش احلر إضافة إىل مدنيني .

اهلجوم السادس: عدرا
يف يوم اجلمعة بتاريخ 17/ أاير/ 2013 وقرابة الساعة اخلامسة صباحاً قصفت القوات احلكومية البلدة بصواريخ حتمل مواد 
سامة، ما أدى إىل ما اليقل عن 5 أشخاص من عناصر اجليش احلر، إصاابت متفاوتة أدت إىل مقتل أحدهم بعد ذلك بقليل.

 
اهلجوم السابع: عدرا

يف يوم اخلميس املوافق لـ 23/ أاير/ 2013 قرابة الساعة 11 لياًل، قامت القوات احلكومية بقصف البلدة بصواريخ حمملة 
مبواد سامة تسببت ابختناق ما اليقل عن 40 شخصاً، من املدنيني إبصاابت متفاوتة مات منهم 2 إثر ذلك.

اهلجوم الثامن: حرستا 
يف يوم األحد املوافق لـ 26/ أاير/ 2013 قامت القوات احلكومية بقصف مدينة حرستا الواقعة يف الغوطة الشرقية بثالثة 

صواريخ حمملة مبواد سامة، أصيب على إثرها ما اليقل عن 75 إبصاابت متفاوتة أدت إىل مقتل 3 من املصابني. 

اهلجوم التاسع: البحارية 
يف يوم األحد املوافق لـ 26/ أاير/ 2013 وقرابة الساعة 10.30 مساء قصفت القوات احلكومية البلدة بصواريخ حتمل مواد 

سامة أصيب إثر ذلك ما اليقل عن 30 من أهايل البلدة. 

اهلجوم العاشر: األمحدية 
يف يوم األربعاء املوافق لـ 29/ أاير/ 2013 وقرابة الساعة 4.15 مساء قامت القوات احلكومية بقصف البلدة بصاروخني 

حيتواين على مواد سامة تفاعلت مع الرتبة بشكل غريب، وأصيب إثر ذلك أكثر من 10 من أهايل البلدة.
 

اهلجوم احلادي عشر : البحارية
يف يوم األحد بتاريخ 09/حزيران/ 2013 قصفت القوات احلكومية مواقع للجيش احلر بغازات سامة، أدت إىل حاالت 

اختناق لـ 4 أشخاص مت نقلهم إىل املشفى امليداين. 

رابعًا: حمافظة دمشق: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 2
املنطقة: حي جوبر 

احلادثة األوىل: يف يوم األحد املوافق لـ 7/ نيسان/ 2013 اسُتهِدف احلي هبجوم بقنابل سامة، وقد أصيب 7 من أهايل احلي 
حباالت اختناق شديد.

 احلادثة الثانية: يف يوم األحد املوافق لـ 14/ نيسان/ 2013 استخدمت قوات احلكومة السورية غازات سامة أدت إىل مقتل 
مواطن وإصابة أكثر من 30 آخرين .
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خامساً: حمافظة إدلب: عدد اهلجمات 1
القوات احلكومية من طائرات  الذي ال ميتلكه سوى  الطريان  ألقى سالح  لـ 29/ نيسان/ 2013،  املوافق  يف يوم اإلثنني 
هيلوكوبرت أكياساً شاهدها األهايل وأدى سقوطها إىل تناثر ذرات الغبار، وتسبب ذلك بـ 14 حالة اختناق مت نقلهم إىل 

مشفى سراقب.   
 

عرض التفاصيل حسب تقرير شهود العيان وأطباء املشايف امليدانية :
حمافظة محص: يوم األحد املوافق 23/ كانون األول/ 2012 

الستني، واستمر  بعلبة، وشارع  البياضة، ودير  السورية منطقة  التابع للحكومة  السوري  اليوم قصف اجليش  يف صباح ذلك 
القصف لساعات طويلة تراجعت بعدها قوات احلكومة السورية وتلى ذلك االنسحاب انفجار خلف وراءه سحابة دخان 

أبيض، وذلك قرابة الساعة السابعة مساء.

تبني فيما بعد أهنا غازات سامة وأصيب على إثرها أكثر من 50 شخصاً مت نقلهم إىل املشفى حسب رواية أحد أطباء املشفى 
امليداين وابالعتماد على رواايت لشهود العيان، وسببت هلم حاالت هذاينية واختالجات عصبية، وفقداانً للوعي، وإحساس 
خدر ومنل معمم يف اجلسم، وفقداانً حلاسة الذوق وآالماً شديدة يف العني واملآق، وحدقات متضيقة تكاد تكون دبوسية، 
أعراض هضمية كالغثيان  إىل   إضافة  والعالج ابألكسجني،  للقصبات  املوسعة  العالجات  على  معندة  واختناقات شديدة 
واإلقياء املدمى، يتلوها إخفاق تنفسي، ونفث دموي مشابه ألعراض ذات الرئة االستنشاقية اليت كانت السبب األساسي 

لوفاة الضحااي.

تسبب ذلك اهلجوم مبقتل 7 أشخاص من سكان تلك املنطقة، وذلك بعد ساعات معدودة، وإصابة ما اليقل عن 60 شخصاً 
منهم 10 حاالت خطرية، و4 حاالت أصيبوا ابلشلل، و3 حاالت فقدان للبصر .

رواية شاهد عيان وهو أحد اإلعالميني يف اجليش احلر يف محص:
مسعنا صواتً مثل قنبلة الغاز، ما خرج منها ال لون وال رائحة، فجأة صارت الناس تتقلب على األرض، كل من نزلت بقربه 
ما، وعندما ذهبت ألساعد املصابني أتثرت وصرت  نوعاً  القنبلة أتثر فيها وكان أتثريها عليه بشكل أقوى، أان كنت بعيداً 
تقريباً مثلهم، صرت أعاين ضيقاً ابلتنفس، وغبشاً يف عيين، وارختاء أبعصايب وبقيت بعد ذلك 5 أايم على هذه احلالة وأصيب 

ابحلادثة أعداد كبرية جداً، ابلعشرات”.

امللحقات واملرفقات: 
الضحااي الذين مت توثيقهم عرب التواصل مع األطباء ومع أهلهم  :

1 - عالء أسعد احلسن )الشركسي(/ البياضة/ 23/ كانون األول/ 2012، بسبب اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقها. 
2 - صابر مندو/البياضة/ 23/ كانون األول/ 2012 إثر اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقها .

3 - إيهاب عاصي /البياضة/ 23/ كانون األول/ 2012 إثر اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقها .
4 - بسام أبوروس/ 25 عاماً/ دير بعلبة/ الربيع العريب/ 23/ كانون األول/ 2012 إثر اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقه. 

5 - حممد وليد محادي – اخلالدية / 23/ كانون األول/ 2012 إثر اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقه.
6 - صطوف ابراهيم محادي – اخلالدية / 23/ كانون األول/ 2012 إثر اختناقه ابلغازات اليت مت إطالقه.
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فيديو يظهر فيه املشفى امليداين وفيه الكثري من حاالت االختناق، وشهادات مصابني يف احلادثة .
املشفى امليداين يغص ابملصابني 

فيما يلي تقرير مرسل من األطباء الذي كانوا داخل املشفى امليداين وعاينوا اإلصاابت أبنفسهم: 
تقرير مصور ألحد أطباء محص :

  

احلادثة الثانية يف محص: بلدة الزعفرانة 
يف يوم الثالاثء املوافق لـ 25/ كانون األول/ 2012 عادت قوات اجليش السوري التابع للحكومة السورية، واستخدمت 
غازات مشاهبة ملا استخدمته يف مدينة محص، وحتديداً يف بلدة تدعى الزعفرانة تقع يف ريف محص الشمايل، وقد تسببت تلك 

الغازات يف حصول حاالت اختناق شديدة جداً ألكثر من 20 من أهايل البلدة، ومل نوثق أية حالة وفاة .
امللحقات واملرفقات:  

فيديوهات تصور سقوط الغازات السامة على البلدة 

 
 

حمافظة حلب :
 اهلجوم على بلدة خان العسل: 

حقيقة ما حصل يف خان العسل، برواايت شهود العيان واألهايل والناشطني .
اتريخ الواقعة: 19/ آذار/ 2013 

اجلهة اليت قامت ابلتوثيق: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

مقدمة التقرير :
تقع خان العسل يف الريف الغريب حملافظة حلب وتبعد حنو 5 كيلو مرتات عن حلب املدينة، ومعظم أهايل البلدة من املوالني 
لنظام األسد وقد مت حترير القسم الغريب من البلدة بتاريخ 25/ شباط/ 2013، وهو القسم الذي يضم مدرسة الشرطة وبعض 

املزارع، وبقيت ابقي املناطق حتت سيطرة النظام.

التاريخ املذكور يف الساعة 3:45 صباحاً ابلطريان احلريب، حيث ألقت الطائرات احلربية صواريخ  وقد مت قصف البلدة يف 
انفجرت مطلقة ما يشبه ذرات الرمل إىل مسافات بعيدة، وقد سقط الصاروخ يف املنطقة اجلنوبية من خان العسل .

وقد وثقنا مقتل 22 مواطناً من أهايل املنطقة إثر إصابتهم  حباالت اختناق، بينهم مخسة أطفال وسبع سيدات، وطبيب كان 
يشرف على عالج املرضى يف املشفى، كما وثقنا قرابة 250 مصاابً .

http://www.sn4hr.org
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https://www.youtube.com/watch?v=V0S0ZVIK8F8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hm4xALkRzfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g6MDDJDmIMU&feature=youtu.be
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نالحظ مايلي: 
أواًل: الطريان احلريب سالح ال ميتلكه سوى اجليش املوايل للحكومة السورية. 

اثنياً: إن القصف استهدف مناطق موالية للنظام السوري إما عن طريق اخلطأ أو بشكل مقصود ومتعمد، والضحااي كلهم من 
املوالني للنظام السوري، وهذا هو سر إصرار النظام السوري على أن تقتصر جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة على التحقيق 

يف اهلجوم الذي استهدف خان العسل .

التقرير :
املوقع على اخلارطة :

رواية الطبيب انئل احلريري، الذي قام بعالج املصابني يف مشفى حلب اجلامعي: 
 

رواية شاهد عيان كان موجوداً يف مشفى حلب اجلامعي حني مت نقل املصابني إليه، وهو طبيب يعمل يف املشفى، ويدعى انئل 
احلريري، وال يزال على قيد احلياة :

“على إثر القصف الذي تعرضت له خان العسل، بدأت مشايف املدينة تستقبل مئات احلاالت من املصابني. 
مت إحصاء 25 قتيالً يف مشايف الرجاء والرازي والشهباء والسوري التخصصي، ومشفى جامعة حلب، وقد قضوا 
مجيعاً أبعراض تشنج قصيب، واختناق، وتضييق حدقات، وأحياانً إقياء وغثيان، من دون أن يرافق ذلك أي 
تشوه خارجي ابجلثة بينما مئات املصابني )حنو 200 – 250 حالة(، راجعوا غرف اإلسعاف العامة واخلاصة 
“أبعراض حتسسية واستقالبية تتشابه بشكل كبري مع أعراض التسمم الفوسفوري”. مما يولد شكوكاً سريرية قوية 
ترجح استخدام غاز السارين الكيميائي القاتل الذي ميكن أن ترتواح أعراضه من الشكاايت التحسسية اخلفيفة 

وحىت املوت السريع خالل ثواٍن قليلة، وذلك حسب كمية املادة اليت تعرض هلا اجلسم مباشرة”. 

ميكن التواصل مع الشاهد عرب حسابه على الفيس بوك

رواية شاهدة عيان متكنت من التواصل مع بعض املمرضني املوجودين يف مشفى حلب اجلامعي، تدعى هالة جناري، وال تزال 
على قيد احلياة :

“مت نقل عدد من املصابني من أهايل خان العسل الذين أصيبوا حباالت اختناق إىل مشفى حلب اجلامعي، 
والشرطة واألمن، وتصدر  الشبيحة  بعناصر من   املشفى  امتأل  الدخول حيث  إعالمي من  ُمنع أي  ولكن 
املوقف مراسل الفضائية السورية شادي حلوة، وأي شخص غريه يدخل يُفتش بشكل كامل وال أحد يستطيع 

التصوير أبداً .
يدخل يُفتش بشكل كامل وال أحد يستطيع التصوير أبداً .

املشفى مليئ حباالت اختناق، وحبب قلكن كمان إنه يف شهداء خبان العسل ما نقلوهم حىت ويف مرضى عم 
يستشهدوا على التذكرة فوروضعهم، أو يعيشون على األوكسجني ابنتظار لقاء رهبم أو حاالت خفيفة. 

ومعلومة أكرت أمهية يقول ليس كيماوي: هناك ممرضون ودكاترة ُأصيبوا أبذية عصبية مباشرة من رائحة مالبس 
املرضى وهناك حاالت اختناق حصلت مع أحدهم وبدأ املرضى خبلع ثياهبم كي ال يؤثروا على الكادر الطيب”.

ميكن التواصل مع الشاهدة عرب حساب الفيس بوك :

http://www.sn4hr.org
https://www.google.com/maps?ll=36.163137,37.020578&spn=0.019645,0.042272&t=m&z=15
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رواية إحدى املمرضات اليت كانت موجودة يف مشفى الرجاء عند معاجلة املصابني، لكنها رفضت الكشف عن هويتها خوفاً 
من املالحقة األمنية :

“وصل حنو 40 مصاابً إىل املشفى كانوا مجيعاً يعانون من تشنج قصيب وحدقات دبوسية، استشهد منهم حنو 
10 وأصيبت ممرضتان وطبيبة من املعاجلات حباالت إغماء واختالجات عصبية، وأعتقد أن املادة املستعملة 

هي مادة فوسفور عضوي ألنه ينتقل ابللمس واالستنشاق”.

رواية شاهد عيان من أهايل خان العسل يدعى أمحد صبح  وال يزال على قيد احلياة :
للنظام،  العسل تتعرض للقصف منذ زمن، وقسم منها حمرر، والقسم احملتل كلهم شبيحة ومؤيدين  “خان 
الطيارة قصفت على احلارة اجلنوبية واستطعنا أن نتأكد بصعوبة من أن القصف كان حمماًل ابلكيماوي، وسبب 
حاالت اختناق كترية وإغماء عن طريق تواصلنا مع بعض األقرابء املقيمني يف احلارة اجلنوبية، وعن طريق قبضة 

جتسس موجودة مع أحد أفراد اجليش احلر، وألهنم موالني استطاعوا نقلهم للمشايف احلكومية”.

ahmed.r.86  :ابإلمكان التواصل مع الشاهد عرب حسابه على السكايب ابلصوت والصورة
رواية شاهد من أهايل خان العسل أخربان عن املكان الذي مت القصف فيه وهو انشط إعالمي يدعى أبو عبد هللا احلليب، وال 

يزال على قيد احلياة :
“خان العسل، أان فيها وكل يومني بكون مع الشباب ابملعركة، خان العسل أربع حارات معظمهم علوية 

ومؤيدين وشبيحة، ومجيعهم مسلحون، من ماتوا يف القصف كلهم شبيحة، حنن أهايل املنطقة ونعرفهم”.

ابإلمكان التواصل مع الشاهد عرب حسابه على السكايب ابلصوت والصورة :
 jouman1111

وحنن بدوران يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قد متكنا من توثيق مقتل 22 مواطناً من أهايل املنطقة إثر إصابتهم حباالت 
اختناق، بينهم مخسة أطفال، وسبع سيدات، وطبيب كان يشرف على عالج املرضى يف املشفى، كما وثقنا قرابة الـ 250 
القدرة على  الوعي، وتعثر شديد يف  مصاابً أبعراض متالزمة أتقية واستقالبية، وإخفاق كبدي، واختالجات، وغياب عن 

النطق، وتضييق يف حدقة العني، تتشابه بشكل كبري مع أعراض التسمم مبركبات الفسفور العضوي احلر. 
أمساء الضحااي:

1 - السيدة زنوب بنت طه زعرور و خريية.
2 - عمار بن حممود زعرور و زينة.
3 -  أمحد بن علي زعرور و مرشة.

4 - السيدة فاطمة بنت علي زعرور و مرشة.
5 -  زعرور بن علي زعرور و متو.

6 - حسن بن زعرور علي زعرور و أمون.
7 - طفلني ومها أبناء: علي بن أمحد علي زعرور.

8 -  السيدة أمون بنت إمساعيل عموري ومرمي رجب.
9 - أمحد بن عمر عموري وحلمية.

10 - أمحد بن عبدو عموري وأمون.
11 - السيدة مسيحة بنت فارس عبد القادر وفطوم.

http://www.sn4hr.org
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12 - حممد بن حممود صاحل وعيوش.
13 - عبدو بن حسن قداح وأمينة.

14 - السيدة زينب بنت زكراي عبد هللا العلي و عيوش.
15 - السيدة  بثينة بنت زكراي عبد العلي و عيوش.

16 - السيدة زهرة بنت علي عبد هللا زعرور و زينب.
17 - الشهيد عبد اهلادي بن علي عبد هللا زعرور و زينب.

18 - ثالثة اطفال، وهم أبناء: أمحد عبدو عموري و فاطمة.
19 - طبيب جمهول اهلوية - أثناء عالج  املصابني الذين وصلوا ملشفى اجلامعة حبلب.

امللحقات واملرفقات: 
بعض شهادات األهايل

شهادة من قائد كتيبة يف اجليش احلر

اهلجوم الثاين: حي الشيخ مقصود .
قامت طائرات مروحية اتبعة لسالح اجلو الذي ال متتلكه سوى احلكومة السورية يف يوم السبت املوافق 13/ نيسان/ 2013، 
إبلقاء قذيفتني غازيتني على الشيخ مقصود - الواقع مشال مدينة حلب واملعروف أبغلبيته الكردية-. القذيفتان عبارة عن 
علب معدنية تشبه علب الكونسروة إىل حد ما، ويف داخلها عبوات بالستيكية حتوي مواد سامة تتحول إىل غاز، كما حتتوي 

القذائف الغازية على صمامات أمان وذلك حبسب عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حلب .

تسببت هذه القذائف يف مقتل 5 مواطنني بينهم طفلني رضيعني، إضافة إىل تعرض أكثر من 12 آخرين لإلصابة حبالة تسمم 
نتيجة استنشاقهم للغاز السام، وقد مت نقلهم إىل مشفى مدينة عفرين لتلقي العالج .

 وقد أخربان مصدر طيب من داخل مشفى عفرين أن األفراد الذين تعرضوا الستنشاق الغاز ظهرت عليهم عالمات اهللوسة 
واإلقياء الشديد، وسيالن أنفي غزير وحرقة ابلعني، وإّن املصابني تدهورت حاالهتم بعد وصوهلم إىل املشفى بثالث ساعات، 
وظهرت عليهم أعراض مثل تضييق احلدقة، اليت تسمى يف الطب ابلتضييق املسماري، وهتيج عصيب وهتيج يف احلنجرة، وضيق 

يف التنفس إضافة إىل فقدان بعض املنعكسات العصبية، اليت تطورت إىل فقدان الوعي وخروج الزبد من الفم. 
 كما تدهورت احلالة الصحية لبعض املسعفني. 

النوع من  املستخدمة، وإن هذا  املادة  جُتَر فحوصات خمربية ملعرفة نوع  أنه مل  أطباء من داخل مشفى عفرين  لنا  وقد أكد 
الفحوصات ال جُتر سوى يف خمربين يف سورية أحدمها يف حلب واآلخر يف دمشق واإلثنان اتبعان لألمن اجلنائي السوري.

البزات  الطبية لالزمة إلسعاف مثل هذه احلاالت، واألطباء ال ميتلكون  العديد من املكوانت والعقاقري  كما تفتقد املشايف 
واألقنعة الواقية.

كما ورد من مصدر طيب آخر اتبع ألحد املشايف امليدانية يف الشيخ مقصود، إن أحد الذين تعرضوا الستنشاق الغاز السام 
فقَد بصره مباشرة. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=-bmbuskU0l8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z5xA4YELTog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dytGckjJmC4&feature=youtu.be


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 9

أمساء الضحااي الذين متكنا من توثيقهم عرب التواصل مع أقرابئهم وأصدقائهم :
1 - السيدة غدير نداف.  

2 - الطفل أبو بكر عبد هللا/ سنتان.  
3 - الطفل يونس عبد هللا/ 4 شهور.

4 - السيدة غرانس كوابين.
5 - السيدة غالية )مل تصل الكنية(.

 
األهايل الذين أصيبوا ابلغارات السامة، الذين متكنا من توثيقهم  :

1 - رمي يونس
2 - منري يونس

3 - عبدهللا يونس
4 - ايسر يونس
5 - جاسم العلي

-6 حممود بكر
7 - عالء بكري

8 - مصطفى هورو
9 - روجهالت علي
10 - هفال ابراهيم
11 - رشاد عبدو

12 - امساعيل معمو

 امللحقات واملرفقات :
شهادة أحد أطباء مشفى عفرين

شهادات أهايل حي الشيخ مقصود حول القصف ابلقنابل السامة.
فيديو يظهر املصابني، وهم يف املشفى

صور اثبتة توثق احلادثة :

اهلجوم الثالث: مطار كويرس العسكري
قامت قوات النظام يف يوم السبت 27/ نيسان/ 2013 إبلقاء قذائق مدفعية على مقرات اجليش احلر يف مطار كويرس 
العسكري )مطار دير حافر( - الواقع يف الريف الشرقي، يبعد عن حلب حنو 16 كم - مالبثت هذه القذائف أن حتولت 

إىل غاز فور انفجارها. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=jp3WRrueQDQ
https://www.youtube.com/watch?v=IzyJOsD6nss&feature+=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_DjKbqXptyI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=US92iaAastU&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B0HPkNRyC7IEMG84YkpYdl9GSU0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0HPkNRyC7IEa2R4RldzaUNldE0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0HPkNRyC7IEaGlocHI1bVlobzA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0HPkNRyC7IETXoydDZVcXh3VFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/u/1/d/0B0HPkNRyC7IEVDZ6YXY2eFZkWkk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0HPkNRyC7IERjI5YnVfWV9oYjg/edit
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تسببت هذه القذائف مبقتل عشرة أشخاص من أفراد اجليش احلر قضوا اختناقاً، وإصابة 15 شخصاً حبالة تسمم، واختناق، 
وأعراض حساسية، كما ظهرت عليهم حرقة ابلعني، وسيالن أنفي غزير، وبعض حاالت اهللوسة نتيجة استنشاقهم للغاز 

السام، وقد مّت إسعافهم إىل النقاط الطبية التابعة للجيش احلر حول مطار كويرس العسكري. 

املوقع على اخلارطة :

رواية شاهد عيان وهو انشط إعالمي ومن أهايل املنطقة كان موجوداً حني القصف، يدعى يوسف الصطوف وال يزال على 
قيد احلياة :

عادة يتخلل القصف االشتباكات، ويف يوم السبت وقرابة الساعة الواحدة ظهراً، مت إطالق قذيفة مدفعية على مقرات اجليش 
احلر، القذيفة حتولت إىل غاز فور انفجارها بعض األشخاص استشهدوا اختناقاً فور استنشاقهم الغاز، ومت إسعافهم إىل املشايف 
امليدانية املوجودة قرب املطار. ظهرت على املصابني عالمات هلوسة، وحرقة ابلعني، وسيالن أنفي، وظهرت عالمات إقياء 

أيضاً. 
و ابإلمكان التواصل مع الشاهد عرب حسابه على السكايب ابلصوت والصورة 

Yaser.future1

أمساء الضحااي الذين متكنا من توثيقهم :
1 - يوسف امحد احملشي

2 - عبد الرزاق املتعب الومسي)الصقر( 
3 - حسني العيد اجلنيد)املعراوي( 
4 - عبد الوهاب خشيلج)الطري( 

5 - محزة علي السرحان
6 - حممد أمحد حميميد

7 - أدريس حممود األمحد الشحود 
8 - فهد اخللف

9 - عبد الرمحن كروت
10 - مازن احلمادي)أبو عدي(

حمافظة ريف دمشق: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 5
اهلجوم األول: بلدة العتيبة :

يف يوم الثالاثء املوافق لـ 19/ آذار/ 2013 وقرابة الساعة احلادية عشرة ظهراً، قصف اجليش السوري التابع للحكومة السورية 
بلدة العتيبة برامجات صواريخ قد مت حتمليها مبواد سامة؛ ألهنا تسببت بعد انفجارها ابنتشار سحب من الغازات اليت تسببت 

مبقتل 5 أشخاص على الفور، وقد مت التعرف عليهم من قبل األهايل وهم: 
1 - حسام قشيشة.
2 - حسني قشيشة.
3 - يوسف قشيشة.
4 - حممد أبو اخلري.
5 - قاسم أبو اخلري.

http://www.sn4hr.org
https://www.google.com/maps/place/Rasin+El+Aboud/@36.18562,37.580366,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1530127606655c37:0x5e77b5fa3e669148!8m2!3d36.186638!4d37.583084?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=koU8xGOJpPA&feature=youtu.be
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إضافة إىل إصابة أكثر من )60( مواطناً من أهايل البلدة، أصيبوا حباالت اختناق وإخفاق تنفسي، ونفث دموي، وهبوط 
شديد يف ضغط الدم، واختالجات معممة وطرفية، وتضييق شديد يف حدقة العني، وأغلبهم من األطفال والنساء.

رواية شاهد عيان يدعى أبو صقر:
حصل قصف على البلدة وتوقعنا أنه قصف عادي لكن بعد قليل وجدان العديد من حاالت االختناق والزبد خيرج من املصابني 

مع ضيق نفس، وتضييق حبدقة العني، وقتل 5 أشخاص أعرف 3 منهم”. 

املرفقات وامللحقات: 
يف الفيديو التايل شهادة أحد األطباء الذين أشرفوا على عالج املصابني بتلك الغازات: 

يف الفيديو التايل شهادة أحد املصابني بتلك الغازات : 
فيديو يظهر فيه أحد املصابني ابلغازات السامة 

اهلجوم الثاين: بلدة عدرا 
يف يوم األحد املوافق لـ 24/ آذار/ 2013، قصفت قوات اجليش السوري التابعة للحكومة السورية برامجات صواريخ مت حتمليها 
مبواد كيميائية سامة بلدة عدرا قرابة الساعة 9 مساء وقد تسبب ذلك اهلجوم مبقتل شخصني على الفور، و6 من املصابني حباالت 

اختالج، وإصابة أكثر من 38 من أهايل البلدة .

امللحقات واملرفقات: 
الشهيد حممود سعيد كرمي، الذي قتل إثر استنشاق الغازات السامة 

الشهيد أبو أنس عربش، الذي قتل إثر استنشاق الغازات السامة
شهادة ألحد األطباء املوجودين داخل املشفى امليداين يشرح فيها حالة كل فرد من األفراد املصابني ويتنقل بينهم: 

الفيديو التايل من داخل املشفى امليداين، يظهر فيه عدد من املصابني: 
 

اهلجوم الثالث: العتيبة: 
يف يوم الثالاثء املوافق لـ 9/ نيسان/ 2013، استهدف اجليش السوري التابع للحكومة السورية البلدة بثالثة صواريخ حتمل 
مواد كيميائية، وكانت قوات اجليش السوري قد غادرت املكان يف الليلة السابقة، ومت القصف يف صباح يوم الثالاثء قرابة 

الساعة الرابعة فجراً .
مل تسجل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية حالة وفاة، وذلك بعد أن غادرت كتائب الثوار املسلحني البلدة بعد انسحاب 

قوات اجليش التابع للحكومة السوري منها، وقد تسبب اهلجوم مبقتل 200 من الدواجن .

امللحقات واملرفقات: 
يف الفيديو يظهر أحد الثوار املسلحني يروي شهادته حول ما حصل : 

مقطع فيديو يظهر موت الدواجن نتيجة القصف ابملواد الكيميائية

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=eEm20CyX2lg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sgL8BeIzsv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MKZ4QOKqtZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TcAXeM1IXXE
https://www.youtube.com/watch?v=YplNJ18PQH8
https://www.youtube.com/watch?v=wyoHhuvbGc8
https://www.youtube.com/watch?v=_OibQ0NlWuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=37wnXqkYMLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qUJ74ERm8Q4&feature=youtu.be
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اهلجوم الرابع: داراي :
أخربان مهند، وهو من سكان املنطقة، وقد تعرض للتسمم ابلغازات اليت استهدفت املدينة :

“يف مساء يوم األربعاء بتاريخ 25/ نيسان/ 2013 قصفت قوات النظام املدينة بصاروخني أرض أرض، 
القصف كان على املنطقة اجلنوبية من املدينة وانتشر على نطاق واسع وليس صغري، تقريبًاعلى طول 2 كليو 

مرت مربع.
 سقط الصاروخ تقريباً على بعد 500 مرت مّنا، وتوقعنا أنه قصف عادي فلم نكرتث ابملوضوع ألنه أصبح أمراً 
متكرراً، تلك احلرب اليت يشنها علينا النظام السوري ولكن بعد ذلك بقليل بدأت تظهر علينا أعراض مثل: 
ضيق شديد يف التنفس، إىل تشنج ابجلسم، وانقباض يف حدقة العني، مث مت نقلنا إىل املشفى امليداين وأسعفنا 
الطبيب الذي كان موجوداً هناك. مل يقتل منا أحد واحلمد هلل، احليواانت يف املنطقة اليت أصاهبا القصف ماتت 

واألبقار اليت مل متت تغري لون احلليب فيها إىل اللون األخضر. 
لقد شاهد العشرات من أهايل املدينة تلك احلادثة حىت البعيدين عنها؛ ألن اإلطالق حصل يف الليل املظلم؛ 

ألن داراي مقطوعة عنها الكهرابء من أكثر من 5 أشهر من قبل احلكومة السورية”.

فيديوهات تصور احلادثة :

معاينة أحد األطباء حول استخدام الغازات السامة من قبل القوات احلكومية:

اهلجوم اخلامس: بلدة عني ترما :
يف يوم األربعاء بتاريخ 17/ نيسان/ 2013 قصفت القوات احلكومية بلدة عني ترما الواقعة بريف دمشق بقنابل حتتوي على 
غازات سامة، وذلك بعد اشتباكات حصلت بني القوات احلكومية، وعناصر من اجليش احلر، متكن خالهلا عناصر اجليش 

احلر من ضرب حاجز عسكري متمركز على مدخل البلدة .
ردت القوات احلكومية ابالنتقام العاجل ابستخدام القنابل السامة، اليت تسببت يف مقتل أحد املواطنني، وإصابة 8 أشخاص 

آخرين بعضهم من عناصر اجليش احلر إضافة إىل مدنيني .

فيديو يوثق احلادثة :

اهلجوم السادس: عدرا
يف يوم اجلمعة بتاريخ 17/ أاير/ 2013، وقرابة الساعة اخلامسة صباحاً قصفت القوات احلكومية البلدة بصواريخ حتمل مواد 
سامة ما أدى إىل ما  اليقل عن 5 إصابة أشخاص من عناصر اجليش احلر، إصاابت متفاوتة أدت إىل مقتل أحدهم وهو 

املالزم حممد احلشيش بعد ذلك بقليل. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=y58VNmj01Lo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n7ZGT2mF1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=WeA1NjCtWbM&list=UUQPWcjdMUYrA5JyBemJo8cg&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=y58VNmj01Lo&feature=youtu.be
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فيديو يظهر فيه املالزم املنشق حممد عبد الرؤوف احلشيش البالغ من العمر 27 عاماً بعد وفاته، إثر استنشاقه الغازات السامة  
مقابالت مع عناصر من اجليش احلر تعرضوا الستنشاق للغازات السامة يف منطقة املطاحن يف عدرا

اهلجوم السابع: عدرا
يف يوم اخلميس املوافق لـ 23/ أاير/ 2013 قرابة الساعة 11 لياًل، قامت القوات احلكومية بقصف البلدة بصواريخ حمملة 

مبواد سامة تسببت يف اختناق ما اليقل عن 40 شخصاً من املدنيني إبصاابت متفاوتة، مات منهم 2 إثر ذلك.
فيديوهات تصور احلادثة:  

تقرير طيب صادر عن املكتب الطيب املوحد يف مدينة دوما يشرح األعراض واحلاالت املصابة.
تقرير قام إبعداده إعالمي من املنطقة وهو األستاذ حممد السعيد حول احلادثة 

اهلجوم الثامن: حرستا 
يف يوم األحد املوافق لـ 26/ أاير/ 2013 قامت القوات احلكومية بقصف مدينة حرستا الواقعة يف الغوطة الشرقية بثالثة 

صواريخ حمملة مبواد سامة، أصيب على إثرها ما اليقل عن 75 إبصاابت متفاوتة، أدت إىل مقتل 3 من املصابني. 

فيديو يصور شهادة أحد الناجني من القصف: 
فيديو يظهر حالة من حاالت االختناق والتسمم 

فيديو يظهر حاالت عدة من املصابني الذين وصلوا للنقاط الطبية 

اهلجوم التاسع: البحارية 
يف يوم األحد املوافق لـ 26/ أاير/ 2013، وقرابة الساعة 10.30 مساء قصفت القوات احلكومية البلدة بصواريخ حتمل 

مواد سامة، أصيب إثر ذلك ما اليقل عن 30 من أهايل البلدة. 
فيديو يصور إحدى اإلصاابت وعليها أعراض اإلصابة ابملواد الكيماوية

إصابه أخرى 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=oleeBt7wGi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6014xnwwc
https://www.youtube.com/watch?v=9LFQA7wt4DU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_Js25huYnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-dZQkt-KFfY&feature=youtu.be
http://youtu.be/ePBuzfzDt80
https://www.youtube.com/watch?v=3MruKgfnNcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P0V1RyT5zfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5jYFcVfKhQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XABg4zY8FO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MnaxiOu6d_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YDR1vW5IiRE&feature=youtu.be
http://youtu.be/YDR1vW5IiRE


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 14

اهلجوم العاشر: األمحدية 
يف يوم األربعاء املوافق لـ 29/ أاير/ 2013، وقرابة الساعة 4.15 مساء قامت القوات احلكومية بقصف البلدة بصاروخني 

حيتواين على مواد سامة تفاعلت مع الرتبة بشكل غريب وأصيب إثر ذلك أكثر من 10 من أهايل البلدة. 

فيديو يصور إحدى اإلصاابت وعليها أعراض اإلصابة ابملواد الكيماوية

اهلجوم احلادي عشر: البحارية
يف يوم األحد بتاريخ 09/ حزيران/ 2013 قصفت القوات احلكومية مواقع للجيش احلر بغازات سامة أدت إىل اختناق

4 أشخاص، مت نقلهم إىل املشفى امليداين.
الفيديو التايل يصور أحد املصابني داخل املشفى امليداين:  

حمافظة دمشق: عدد اهلجمات ابألسلحة الكيمائية 2 يف حي جوبر 
احلادثة األوىل: يف يوم األحد املوافق لـ 7/ نيسان/ 2013 ألقت القوات املوالية للحكومة السورية قنابل حتتوي على غازات 
سامة على منطقة حي جوبر ابلعاصمة دمشق حبسب ما أفادان بذلك عدد من أهايل املنطقة، السيد أبو عادل، والناشط أبو 

وائل، وقد أصيب أكثر من 7 أشخاص من أهايل احلي وظهرت عليهم األعراض التالية :
اختالجات معممة، وإخفاق تنفسي، وهذايانت هيجانية مرتافقة جبفاف اجللد، وحاالت إقياء مدمى، وأمل شديد يف العني 

مرتافق مع تضييق شديد يف احلدقة، وغباش يف الرؤية

امللحقات واملرفقات: 
فيديو مت التقاطه يف املشفى امليداين يف جوبر يوثق أعراض ضحااي تلك اهلجمة 

 
إىل  أدت  السورية غازات سامة  قوات احلكومة  استخدمت   2013 نيسان/   /14 لـ  املوافق  األحد  يوم  الثانية: يف  احلادثة 
مقتل مواطن وإصابة أكثر من 30 آخرين، وقد أصيب أيضاً عدد من املسعفني واملمرضني أثناء حماولتهم إسعاف املصابني، 

واألعراض اليت ظهرت على املصابني هي صعوبة يف التنفس وإمحرار يف العينني إضافة إىل إرختاء وغياب عن الوعي .
الشاب إبراهيم درويش الذي مات إثر استخدام الغازات السامة من قبل احلكومة السورية: 

يف هذه الفيديوهات يظهر عدد من املصابني ابلغازات السامة : 
 

خامساً: حمافظة إدلب: عدد اهلجمات 1 على بلدة سراقب 
احلكومية من طائرات  القوات  ميتلكه سوى  الذي ال  الطريان  ألقى سالح   2013 نيسان/   /29 لـ  املوافق  اإلثنني  يوم  يف 
هيلوكوبرت أكياس شاهدها األهايل، وأدى سقوطها إىل تناثر ذرات الغبار، وتسبب ذلك بـ 14 حالة اختناق مت نقلهم إىل 

مشفى سراقب. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=hSQZ7Z1cNSs
https://www.youtube.com/watch?v=hSQZ7Z1cNSs
https://www.youtube.com/watch?v=7HqL8yLJuaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ap4SAcHPe_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K3dW8O8SeKE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uXI8Abva7NM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LOeIqiUaCG0&feature=youtu.be
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الصور والفيديوهات اليت تصور احلادثة: 
إدلب/ سراقب/ أحد املنقذين الذين ذهبوا لإلسعاف إثر القصف الكيماوي لسراقب 29/ 4/ 2013

إدلب/ سراقب/ إلقاء براميل من الطريان املروحي حتمل مواد كيماوية 29/ نيسان/ 2013
إدلب/ سراقب/ حاالت االختناق الناجتة عن القصف الكيماوي سراقب29/ نيسان/ 2013

عبوة إلحدى القنابل الكيماوية ألقيت على سراقب/ إدلب/ بتاريخ 29/ نيسان/ 2013
أحد املصابني ابلقنابل الكيماوية يف سراقب/ إدلب/ بتاريخ 29/ نيسان/ 2013

صورة اثنية للمصاب السابق نفسه ابلقنابل الكيماوية/ إدلب/ سراقب 29/ نيسان/ 2013

االستنتاجات القانونية : 
االستنتاجات القانونية: 

نالحظ أن احلكومة السورية استخدمت غازات سامة يف حمافظات خمتلفة على األراضي السورية منتهكة بذلك القانون الدويل 
اإلنساين، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، حيث حيظر على مجيع دول العامل استخدام األسلحة السامة يف مجيع الظروف 

حىت يف حاالت النزاعات املسلحة .

اثنياً: الثوار املسلحني: 
مل نوثق أي حالة استخدم فيها الثوار املسلحون األسلحة الكيميائية أو الغازات السامة .

التوصيات:
إىل جملس حقوق اإلنسان :

1 - إيالء اهتماماً وجدية أكرب يف التعامل مع قضية الغازات السامة .
2 - مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا يف هذه املسألة ابلغة اخلطورة.

3 - الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف استخدام مثل هذه األنواع من األسلحة احملرمة دولياً .
4 - حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية – روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن جتاوزات النظام يف 

هذا املضمار.
5 - مطالبة اجلهات واملؤسسات الدولية املعنية أبسلحة الدمار الشامل مبتابعة التطورات يف سوراي عن كثب والتنبيه من أية 

خروقات حمتملة من قبل النظام.

 إىل جملس األمن : 
1 - اختاذ قرار إبحالة كافة املتورطني واجملرمني إىل حمكمة اجلناايت الدولية .

2 - حتذير احلكومة السورية من تداعيات استخدام الغازات الكيميائية على مستقبل احلياة يف سوراي، وأتثري ذلك على استقرار 
السلم األهلي، والتعايش املشرتك بني أبناء اجملتمع  الواحد .

3 - التعامل مع القضية ابهتمام وجدية ووضعها يف دائرة البحث واملراقبة بشكل متواصل.
4 - اختاذ قرار بتمكني فرق التحقيق من التحرك حبرية يف سوراي للتأكد من ادعاءات استخدام األسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=pirATIB3ew0&feature=youtu.be
http://youtu.be/WmgzHUeHY_4
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd2g3RkJqcFZaa3M/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTVNPZkpFcGdWS3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZlE5SG1QbkZTWmM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=leNUr4GmVYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v4M6EXLdWWk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ffhw3Q6gj4o&feature=youtu.be
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5 - الطلب من الدول القادرة تقنياً وضع األسلحة الكيمائية ومستودعاهتا حتت مراقبة األقمار الصناعية، والتحذير حال بدأت 
قوات احلكومة السورية يف إجراءات استخدامها.

إىل اجلامعة العربية :
1 - الطلب من جملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة من إعطاء هذه القضية اخلطرية حقها من االهتمام واملتابعة.

2 - الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء احلكومة السورية الرئيسني –روسيا وإيران والصني- ملنعهم من االستمرار يف 
توفري الغطاء واحلماية الدولية والسياسية لكافة اجلرائم املرتكبة حبق الشعب السوري، وحتميلهم املسؤولية األخالقية واملادية عن 

كافة جتاوزات احلكومة السورية .
3 - االهتمام اجلدي والبالغ هبذه القضية، و وضعها يف دائرة العناية واملتابعة الدائمة، وحماولة االهتمام ورعاية أهايل ضحااي 

الغازات السامة .
4 - التعامل مع القضية ابهتمام وجدية ووضعها يف دائرة البحث واملراقبة بشكل متواصل.

5 - الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء احلكومة السورية الرئيسني – روسيا وإيران والصني- ملنعها من استخدام 
األسلحة الكيمائية وحتميلهم املسؤولية األخالقية واملادية عن جتاوزات النظام.

6 - دعم اجملالس احمللية و األهايل  مبعدات ووقائية ووسائل أحرتازية ومواد طبية للتعامل مع الكارثة حال وقوعها.

http://www.sn4hr.org

